
Crear dissenys per a les xarxes socials, presentacions,
documents i altres

CANVA HOTJAR

Gravar les sessions dels usuaris a la teva pàgina web

ZAPIER

Connectar automàticament les teves aplicacions

Descobrir les fonts de les marques

FONT IN LOGO

Crear ebooks i leads magnets

DESIGNRR

HELLO BAR

Dissenyar missatges per a la teva audiència

BLACKHOLE

REBRANDLY

Reduir els enllaços posant la nostra marca

PLANOLY

Planifica i programa fàcilment el teu contingut per a
Instagram, Pinterest, Facebook i Twitter.
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Enviar arxius sense limit de tamany i sense caducitat
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https://partner.canva.com/P0mEMe
https://hotjar.com/
https://zapier.com/
https://fontinlogo.com/
https://designrr.io/
https://www.hellobar.com/
https://blackhole.run/
https://rebrandly.com/
https://mbsy.co/planoly/creatsoc


Editor de video online que ajuda a fer videos professionals a
partir de plantilles, imatges i música

INVIDEO

Comunicar-se visualment a la velocitat del pensament:
diagrames de flux col·laboratius, telèfons, notes adhesives i

mapes mentals

WHIMSICAL

Converteix els teus visitants en noms reals d’empreses 
persones que hi ha darrere

FASTBASE

Solucions professionals de publicació i optimització

NELIO

La plataforma de missatgeria multicanal tot en un 
que connecta empreses i clients

CRISP

Fàcil automatització per a persones ocupades

ZAPIER

Un nou document per a equips

CODA

La forma més senzilla de fer un podcast

ANCHOR
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Inspira't en una col·lecció seleccionada a mà dels últims
patrons de disseny per a aplicacions de mòbil

MOBBIN

https://invideo.io/
https://whimsical.com/
https://fastbase.com/
https://neliocontent.sjv.io/vnEkYv
https://crisp.chat/es/
https://zapier.com/
https://coda.io/welcome
https://anchor.fm/
https://mobbin.design/


Eina de comunicació en equip

SLACK

Un extractor o capturador fàcil d'utilitzar per als enllaços
 en una pàgina HTML

LINK GRABBER

Aplicació que ens indica la personalitat de qualsevol persona

CRYSTAL

Extensió per supervisar els anuncis i obtenir informació 
sobre els anuncis del vostre competidor

BIG SPY

Obté un fons transparent per a qualsevol imatge

REMOVE

Correu electrònic de vídeo que et connecta 
amb la teva gent

BONJORO

Pissarra digital de col·laboració en equip escalable, segura,
multidispositiu i preparada per a empreses 

MIRO

Dissenya, crea i llança llocs web "responsive"-- visualment

WEBFLOW
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Detecta i protegeix automàticament les dades sensibles de
totes les teves bases de dades internes i aplicacions al núvol

METOMIC

https://slack.com/intl/es-es/
https://chrome.google.com/webstore/detail/link-grabber/caodelkhipncidmoebgbbeemedohcdma?hl=es
https://www.crystalknows.com/
https://bigspy.com/
https://www.remove.bg/
https://www.bonjoro.com/
https://miro.com/
https://webflow.com/
https://metomic.io/


Comprendre l’estratègia dels teus competidors i
 augmentar la teva quota de mercat

SIMILARWEB

El software intel·ligent de gestió per a pimes

HOLDED

Captura de pantalla ràpida d'àrea seleccionada

LIGHTSHOT

Un servei senzill per controlar els canvis dels llocs web

VISUALPING

Una xarxa neuronal per veure un lloc web amb la mirada d’un
administrador de webs i d’un visitant típic

WEBSCORE 

Esbrina la pila de tecnologia de qualsevol lloc web

WAPPALIZER

Genera automàticament mapes del lloc visuals d’alta qualitat +
captures de pantalla d’alta resolució de qualsevol lloc web

públic o privat

VISUALSITEMAPS

Descobreix ràpidament idees de contingut, estadístiques de la
plataforma, identifica influencers apassionats i molt més

BUZZSUMO
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La caixa d’eines per extreure les dades i automatitzar les
accions al web

PHANTOMBUSTER

https://www.similarweb.com/
https://www.holded.com/es
https://app.prntscr.com/es/
https://visualping.io/
https://webscore.ai/
https://www.wappalyzer.com/
https://visualsitemaps.com/
https://buzzsumo.com/
https://phantombuster.com/


L'únic CRM que es crea ell mateix per a tu

NIMBLE

Rendiment one-to-one a escala one-to-one a través de correu
electrònic i SMS

WUNDERKIND

Configura el reenviament de correu electrònic en qüestió de
segons i comença a rebre i enviar correus electrònics amb el

teu nom de domini

IMPROVMX

Et permet trobar fàcilment clients potencials i els seus perfils
de LinkedIn basats en una llista del vostre nom, 

empresa i/o posició

LINKEDIN PROSPECTOR

Una eina amb la que podem verificar quins codis i scripts estan
correctament implementats a la web

TAG ASSISTANT

Drecera de teclat única ⇧⌘E per obrir qualsevol document,
fitxer o contacte des del núvol

ZEST

Publica videos de youtube al teu compte d’Instagram

YT TO IG

Troba problemes crítics de SEO, velocitat i seguretat 
abans que ho facin els visitants del lloc web

CHECKBOT
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El teu LinkedIn Analytics

SHIELD APP

https://www.nimble.com/
https://www.wunderkind.co/
https://improvmx.com/
https://gsuite.google.com/marketplace/app/linkedin_prospector_linkedin_marketing_t/1075983527499
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk?hl=es
https://zest.is/
https://yttoig.com/
https://www.checkbot.io/
https://shieldapp.ai/


T'ajuda a generar ideas de paraules clau per a la teva estratègia
de màrqueting de continguts

UBERSUGGEST

Aplicació web súper pràctica amb la que pots visualitzar els
embuts del teu web

FUNNELYTICS

Plugin de WordPress molt fàcil d'utilitzar que us ajuda a fer un
ús complet del remàrqueting de Facebook

PIXEL CAFFEINE

Aplicació que  t'ajudarà a elegir el títol correcte per al teu nou
post del teu blog

HEADLINE ANALYZER

Escurçador d'URL personalitzat gratuït i URL de marca amb
seguiment avançat d'enllaços i plataforma i API de gestió

d'enllaços

CUTTLY

Incrusta enllaços a les teves imatges i vídeos

THINGLINK

Crea enquestes i formularis amb una interfície molt atractiva

TYPEFORM

Troba correus electrònics verificats de futurs clients

FIND THAT LEAD
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Landing Pages i Popups

UNBOUNCE

https://chrome.google.com/webstore/detail/ubersuggest/nmpgaoofmjlimabncmnmnopjabbflegf?hl=es
https://funnelytics.io/
https://wordpress.org/plugins/pixel-caffeine/
https://coschedule.com/headline-analyzer
https://cutt.ly/
https://www.thinglink.com/
https://www.typeform.com/
https://findthatlead.com/
https://unbounce.com/


Un dels proveïdors d'allotjament de llocs web millors en
seguretat i rapidesa dels servidors.

SITEGROUND
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https://www.siteground.com/index.htm?afcode=58da87ae6e96e97daf85ec65a49c4066

